ACTA REUNIÓ JUNTA GOVERN LOCAL
Secretaria General

ADVERTÈNCIA. La versió informàtica dels textos de les actes de les sessions realitzades per la Junta de Govern Local
s'ofereixen a través d'Intranet amb finalitats exclusivament informatives, i es troben transcrites en els llibres habilitats
legalment, protocol·litzats amb la rúbrica del President i el segell de la Corporació, que en tot cas prevalen en cas de
divergència amb la versió electrònica. El present document és una versió de l’Acta de la reunió realitzada per la Junta
de Govern Local en la data que s’indica, de la qual s’han extret les referències a dades que puguin afectar el dret a la
intimitat o altres dades de caràcter personal que no comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb
habilitació en una norma amb rang legal.

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

02/2016

22-GENER-2016

Membres assistents
Rosa Maria Ribera i Mitjavila
Alfredo Vega i López
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Miquel Sàmper i Rodríguez
Marc Armengol i Puig
Meritxell Lluís i Vall

Membre excusats
Jordi Ballart i Pastor

Altres assistents
Isidre Colás i Castilla

El vint-i-dos de gener de l’any dos mil setze, a la
Sala de Govern del consistori de la ciutat de
Terrassa, es reuneix la Junta de Govern Local per
fer en primera convocatòria la sessió ordinària,
sota la presidència de la primera tinent d’alcalde, i
alcaldessa accidental, Sra. Rosa Maria Ribera i
Mitjavila.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern
assenyalats al marge, assistits pel Sr. Isidre Colàs
i Castilla, secretari general accidental. També
està present a la reunió el Sr. Fèlix Gómez i
Munné, com a interventor general.
La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
La presidència obre la sessió a les nou hores i
trenta minuts del matí i seguidament s’analitzen
els punts de l’ordre del dia que s’indiquen.

Fèlix Gómez i Munné

1. Aprovar l’acta de la reunió anterior realitzada el 8 de gener de 2016 (01/2016).
L’acta de la sessió anterior, corresponent a la reunió ordinària del 8 de gener de 2016
(01/2016), s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
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2. Aprovar la imposició de sanció per la infracció de normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. Exp. IPMA 291/2015, IPMA 392/2015, IPMA
400/2015 i IPMA 579/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar a la senyora Maria Gracia, una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord
amb l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en portar un gos
considerat potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús
públic en general el dia 30 d’abril de 2015, el qual va mossegar un altre gos, tenint en compte
la transcendència social en la comissió de la infracció, incomplint l'article 16 de l’Ordenança
municipal de control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 2 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Raúl una sanció de quatre-cents euros (400 €), d’acord amb
l'article 38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres
assimilats, com a responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat
potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 9 de juny de 2015, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i
tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Imposar al senyor Ernest una sanció de cinc-cents euros (500 €), d’acord amb l'article
38.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i d’altres assimilats,
com a responsable de la comissió de la infracció consistent portar un gos considerat
potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la via o espai públic o a llocs d’ús públic en
general el dia 9 de juny de 2015, i donada la reiteració en la comissió de la infracció, incomplint
l'article 16 de l’Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics i d'altres
assimilats i l’article 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
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PRIMER. Imposar al senyor Lluís una sanció de set-cents euros (700€), d’acord amb l'article
13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, com a responsable de la comissió de la infracció consistent en deixar
solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la
seva fugida o pèrdua el dia 25 de juliol de 2015, el dia 9 d’agost de 2015 i el dia 25 d’agost de
2015, tenint en compte la reiteració en la comissió de la infracció, d’acord amb l’article 13.2.a)
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
SEGON. Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

3. Ratificar les resolucions núm. 10459, de 4 de desembre de 2015, i 11185, de 23 de
desembre de 2015, en les que es corregeixen errors materials detectats en els plecs de
clàusules administratives particulars de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en
data 20 de novembre de 2015, que va aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el
contracte de serveis de neteja dels mercats municipals. Exp. ECAS 6137/2015
Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 10459, de 4 de desembre de 2015, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Corregir l’error material detectat en el plecs de clàusules administratives particulars
(PCAP); en concret, a l’annex I Informació sobre les condicions dels contractes dels
treballadors als quals afecta la subrogació, proporcionada per l’empresa que en aquest moment
efectua la prestació objecte del contracte (TECNILIMP SL):
On diu:
“Mercat de la Independència:
Actiu/Baixa
IT/Baixa
Salari anual
maternitat/etc.

Codi
treballador

Jornada

Tipus
contracte

Antiguitat

1

19 h/setmana

200

22/08/2011

Netejador

Actiu

7.262,60 €

2
3
4
5

32,5 h/setmana
3 h/setmana
30 h/any
15 h/any

200
200
200
200

05/06/2006
23/09/2001
23/09/2001
23/09/2001

Netejador
Esp. vidrier
Esp. Vidrier
Esp. Vidrier

Actiu
Actiu
Actiu
Actiu

12.821,31 €
1.288,99 €
283,30 €
141,65 €

Categoria

Mercat de Sant Pere:
Codi
treballador

Jornada

Tipus
contracte

Antiguitat

Categoria

Actiu/Baixa
IT/Baixa
maternitat/etc.

1

10 h/setmana

502

26/03/2015

Netejador

Actiu

3.700,12 €

2

3 h/mes

200

23/09/2001

Esp. vidrier

Actiu

343,73 €

3
4

10 h/any
10 h/any

200
200

23/09/2001
23/09/2001

Esp. vidrier
Esp. terres

Actiu
Actiu

94,43 €
94,43 €
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Ha de dir:
“Mercat de la Independència:
Codi
treballador

Jornada

Tipus
contracte

1

19 h/setmana

200

22/08/2011 Netejador

2
3
4
5

32,5 h/setmana
3 h/setmana
30 h/any
15 h/any

200
200
200
200

05/06/2006
23/09/2001
23/09/2001
23/09/2001

Antiguitat

Categoria

Actiu/Baixa
IT/Baixa
maternitat/etc.

Salari anual

Actiu

7.262,60 €

Netejador
Esp. vidrier
Esp. Vidrier
Esp. Vidrier

Actiu
Actiu
Actiu
Actiu

12.821,31 €
1.288,99 €
283,30 €
141,65 €

Mercat de Sant Pere:
Codi
treballador

Jornada

Tipus
contracte

Antiguitat

Categoria

Actiu/Baixa
IT/Baixa
maternitat/etc.

Salari anual

1

36 h/setmana

501

15/06/2009

Netejador

Actiu

13.763,28 €

2

3 h/mes

200

23/09/2001

Esp. vidrier

Actiu

343,73 €

3
4

10 h/any
10 h/any

200
200

23/09/2001
23/09/2001

Esp. vidrier
Esp. vidrier

Actiu
Actiu

94,43 €
94,43 €”

SEGON. Ampliar el termini per a la presentació de les proposicions quinze (15) dies naturals,
comptats des de l’endemà de la publicació de l‘anunci de correcció d’error al BOP.
TERCER. Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
QUART. Publicar el contingut del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública (PSCP) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

Analitzats els antecedents, es ratifica la resolució núm. 11185, de 23 de desembre de 2015, i
s’adopten per unanimitat dels assistents el següent acord:
PRIMER. Corregir l’error material detectat en el plecs de clàusules administratives particulars
(PCAP); en concret, a l’annex I Informació sobre les condicions dels contractes dels
treballadors als quals afecta la subrogació, proporcionada per l’empresa que en aquest moment
efectua la prestació objecte del contracte (TECNILIMP SL):
On diu:
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“Mercat de la Independència:
Codi
treballador

Jornada

Tipus
contracte

1

19 h/setmana

200

22/08/2011 Netejador

2
3
4
5

32,5 h/setmana
3 h/setmana
30 h/any
15 h/any

200
200
200
200

05/06/2006
23/09/2001
23/09/2001
23/09/2001

Antiguitat

Categoria

Netejador
Esp. vidrier
Esp. Vidrier
Esp. Vidrier

Actiu/Baixa
IT/Baixa
maternitat/etc.

Salari anual

Actiu

7.262,60 €

Actiu
Actiu
Actiu
Actiu

12.821,31 €
1.288,99 €
283,30 €
141,65 €

Mercat de Sant Pere:
Codi
treballador

Jornada

Tipus
contracte

Antiguitat

Categoria

Actiu/Baixa
IT/Baixa
maternitat/etc.

1

36 h/setmana

501

15/06/2009

Netejador

Actiu

13.763,28 €

2

3 h/mes

200

23/09/2001

Esp. vidrier

Actiu

343,73 €

3
4

10 h/any
10 h/any

200
200

23/09/2001
23/09/2001

Esp. vidrier
Esp. vidrier

Actiu
Actiu

94,43 €
94,43 €

Salari anual

Ha de dir:
“Mercat de la Independència:
Codi
treballador

Jornada

Tipus
contracte

Antiguitat

Categoria

Actiu/Baixa
IT/Baixa
maternitat/etc.

1

22,5 h/setmana

200

22/08/2011

Netejador

Actiu

8.600,44 €

2
3
4

32,5 h/setmana
6 h/setmana
30 h/any

200
200
200

05/06/2006
23/09/2001
23/09/2001

Netejador
Esp. vidrier
Esp. Vidrier

Actiu
Actiu
Actiu

12.821,31 €
2.577,98 €
283,30 €

Salari anual

Mercat de Sant Pere:
Codi
treballador

Jornada

Tipus
contracte

Antiguitat

Categoria

Actiu/Baixa
IT/Baixa
maternitat/etc.

1

36 h/setmana

501

26/03/2015

Netejador

Actiu

13.763,28 €

2

3 h/mes

200

23/09/2001

Esp. vidrier

Actiu

343,73 €

3
4

10 h/any
10 h/any

200
200

23/09/2001
23/09/2001

Esp. vidrier
Esp. terres

Actiu
Actiu

94,43 €
94,43 €

Salari anual

SEGON. Ampliar el termini per a la presentació de les proposicions quinze (15) dies naturals,
comptats des de l’endemà de la publicació de l‘anunci de correcció d’error al BOP.
TERCER. Notificar el contingut d'aquesta resolució als departaments de l’Ajuntament que
correspongui perquè la facin efectiva.
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QUART. Publicar el contingut del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOP) i en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a través de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública (PSCP) https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

4. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de serveis de vigilància
i control mitjançant “auxiliar control / zeladors” a la BCT (Xarxa Biblioteques de
Terrassa) i a les diferents dependències del Museu de Terrassa. Exp. ECAS 6935/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Durada inicial

Any
Durada

Despesa

2016

12 mesos

18.181,82 €, exclòs l’IVA

2017

12 mesos

18.181,82 €, exclòs l’IVA

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de servei de vigilància i
control mitjançant “auxiliars de control/zeladors” a la BCT Xarxa i al Museu de Terrassa.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost de trenta-sis
mil tres-cents seixanta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims (36.363,64 €), exclòs IVA, i una
durada de dos (2) anys, a comptar des de la seva formalització.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, quaranta-quatre mil euros (44.000,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
Any 2016

Any 2017

3451.33211.22701

14.000,00 €

14.000,00 €

3451.33301.22701

8.000,00 €

8.000,00 €

22.000,00 €

22.000,00 €

Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a els exercicis 2016 i següents autoritzi
el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
L’execució del contracte s’inicia en l’exercici següent a l’obertura del procediment d’adjudicació,
segons el que preveu l’article 110 del TRLCPS.
CINQUÈ. Designar responsables del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 52
del TRLCSP, la Directora del Servei de Cultura, que actualment és la Sra. Pietat Hernández
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Núñez, a la qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi
correctament.
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament a
través
de
la
plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov www.vortalgov.es.

5. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
material bibliogràfic i audiovisual per a les biblioteques públiques de Terrassa. Exp.
ECAU 7033/2015
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Declarar la plurianualitat de la despesa, atès que el contracte comporta despeses
que s’han d’atendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzen:
Any 2016

Any 2017

Lot 1

22.401,92 €, exclòs l’IVA

22.401,92 €, exclòs l’IVA

Lot 2

12.259,62 €, exclòs l’IVA

12.259,62 €, exclòs l’IVA

Total

34.661,54 €, exclòs l’IVA

34.661,54 €, exclòs l’IVA

SEGON. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
material bibliogràfic i audiovisual per a les biblioteques públiques de Terrassa.
TERCER. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir l’adjudicació del contracte, que té un pressupost base de
licitació de trenta-quatre mil sis-cents seixanta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims
(34.661,54 €), exclòs l’IVA.
QUART. El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3451.33211.22001 del
Pressupost Municipal:
Any 2016

Any 2017

Lot 1

23.298,00 €, inclòs l’IVA

23.298,00 €, inclòs l’IVA

Lot 2

14.834,14 €, inclòs l’IVA

14.834,14 €, inclòs l’IVA

Total

38.132,14 €, inclòs l’IVA

38.132,14 €, inclòs l’IVA

Atès que el contracte comporta despeses que s’han d’atendre a exercicis posteriors, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el Pressupost
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Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
CINQUÈ. Designar responsable del contracte la directora de la bct xarxa, a la qual
correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament
SISÈ. Iniciar els tràmits administratius adients per tal de procedir a l'adjudicació d'aquest
contracte, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en el perfil de contractant de l’Ajuntament, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
(PSCP):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa, i a la plataforma de contractació pública
electrònica VORTALgov: www.vortalgov.es, aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de
2014).

6. Acceptar l’ajut atorgat per import de 398.023,85 € corresponent al “Programa
complementari de garantia de la suficiència financera i de suport a la prestació de
serveis socials” en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015”.
Analitzats els antecedents i el contingut de la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents i
s’adopten els següents acords:
PRIMER. Acceptar l’ajut atorgat per import de 398.023,85 € corresponent “Programa
complementari de garantia de la suficiència financera i de suport a la prestació de serveis
socials” en el Marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per finançar les aportacions
a la Societat Municipal Eco Equip, SAM corresponents als serveis de neteja i recollida de
residus, els quals, acompleixen els requisits de despesa elegible del programa.
SEGON. Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona.

7. Torn obert de paraules
Els membres de la Junta no plantegen cap qüestió en aquest apartat de l’ordre del dia.
A les 10 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i
certifico.
El secretari

Isidre Colás i Castilla
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